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Wegbeschrijvingen
Noord-Oost Harz

Harz
Hinterseite des geschlossenen Flyers

Wonderbaarlijk.
Noord-Oost-Harz!
Of het nu bij een gezellige wandeling, bij een sportieve wandeling of bij een fietstocht is, geniet van
het veelzijdige wegenaanbod in de Noord-Oost-Harz.
Bezienswaardigheden, knusse plekjes, uitzichtspunten, zeldzame flora en fauna zijn via een goed
bewegwijzerd wegennet bereikbaar. Deze overzichtskaart “Wegbeschrijvingen in de Noord-OostHarz” kan slechts een selectie weergeven van de belangrijkste wandel- en fietsverbindingen in de
regio. Komt u daarom naar onze mooie Noord-Oost-Harz en probeer de een of andere mooie route.
Of u nu een korte of een lange route neemt, een aangestampt pad of een goed aangelegde
wandelweg, uitdagende of lichte trajecten, voor elke smaak is er iets te vinden. Uitvoerig kaartenen informatiemateriaal kunt u in de boek- of vakhandel, op internet of in de regionale
toeristenbureaus krijgen.
Hartelijk welkom!
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Romaanse Route
Saksen-Anhalt, het land tussen de Elbe en de Harz, is het centrum van de Duitse geschiedenis. Hier
hebben de eerste Duitse koningen monumenten van hun macht en van hun geloof neergezet. Deze
Middeleeuwse koningen regeerden hun land in de traditie van een rondtrekkende monarchie. Ze
trokken met de gehele hofhouding van paleis naar paleis. Getuigen van deze fascinerende tijd zijn
documenten, oorkondes, kleinoden van goud en edelstenen, kostbaarheden uit de boekdrukkunst,
maar ook talrijke bouwwerken, kloosters, kerken en doms, gebouwd ter ere van God en ter
bevestiging en uitbreiding van hun wereldlijke macht. Ze hebben vele eeuwen doorstaan. Hun
strenge, markante en compacte bouwwijze werd tussen 950 en 1250 toegepast. Deze eerste
afgeronde stijlperiode sinds de oudheid kreeg de naam Romaans, genoemd naar de regio waar ze
ontstond. Bijzondere kenmerken zijn het tonnengewelf en de ronde bogen en portalen, friezen en
een dominantie van vierkante vormen.
Sedert 1993 is de “Romaanse Route”een van de populairste toeristische routes in Duitsland. Over
meer dan 1000km kronkelt de route in de vorm van een 8 door heel Saksen-Anhalt. Verdeeld in een
noord- en een zuidroute, die elkaar in de hoofdstad Magdeburg kruisen, voert ze langs 72 Romaanse
bouwwerken. De zuidroute gaat ook door de Noord-Oost-Harz. Op de route van de Middeleeuwen
kunt u het volgende bezichtigen: de Westerburg bij Dedeleben, het Benediktijner klooster Huysburg
bij Dingelstedt, de dom St. Stephanus met zijn rijke domschat en de Lievevrouwenkerk in
Halberstadt, de St. Stephanuskerk in Osterwieck, de kloosterkerk St.Vitus in Drübeck, de kloosterkerk
St.Peter en Paul in Ilsenburg, het klooster Michaelstein in Blankenburg, de stiftskerk St. Servatius met
de domschat en de Wipertikerk in Quedlinburg, de stiftskerk St. Cyriacus in Gernrode, de
kloosterkerk met het graf van “Albrecht de Beer”in Ballenstedt, verder nog de Konradsburcht en
kasteel Falkenstein in stadsdelen van Falkenstein. Ook buiten de Romaanse Route kunt u bijzondere
bouwwerken uit deze stijlperiode vinden.
www.sachsen-anhalt-tourismus.de

Gartentrӓume

400 jaar tuinkunst – van kloostertuinen tot barokke tuinen en landschapsparken – hoogtepnuten
voor bezoekers. Saksen-Anhalt nam in het jaar 2000 het initiatief tot een, voor Duitsland, uniek plan:
als vertegenwoordiging van de rond 1000 tuinmonumenten van het bundesland werden de 40
belangrijkste en mooiste parken en tuinen uitgekozen en, onder monumentenzorg vallend, in een
toeristisch netwerk van historische tuinen en parken geplaatst. Het kreeg de naam Gartentrӓume
(droomtuinen). De parken laten de totale tuinhistorische ontwikkeling in het land zien, van de
kloostertuin in Drübeck, barokke tuinen, landschapsparken, stadsparken en villatuinen , tot aan het
moderne project Goitzsche bij Bitterfeld. Bijzondere aandacht verdient het tuinrijk Dessau-Wӧrlitz,
dat in de werelderfgoedlijst van de UNESCO is opgenomen.
Dromen en genieten kun je in de parken en tuinen uit de meest verschillende tijdperken. Van Barok
tot de moderne tijd: waterpartijen, sculpturen, planten, houtsoorten en daarbij passende gebouwen
maken elke tuin het bekijken waard. Het project “Gartentrӓume”heeft als doel, de historische
tuincultuur van het land te herontdekken, de parken stap voor stap te herstellen en te behouden. Of
het nu inheemse flora en fauna betreft of rariteiten van overzee – de groene kostbaarheden worden
liefdevol aangelegd en verzorgd. Overtuig u zelf van de pracht ervan en bezoek de kloostertuin van
Drübeck, de slottuin van Blankenburg en Wernigerode, de landschapsparken Spiegelsberge in
Halberstadt en Degenershausen (Falkenstein/Harz- Wiesenrode), de abdijtuin in Quedlinburg, het
park Roseburg bij Rieder en het slotpark in Ballenstedt.
www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de

UNESCO – werelderfgoed
De organisatie van de Verenigde Naties voor opvoeding, wetenschap en cultuur (UNESCO) beschermt
wereldwijd 851 monumenten in 140 landen. Quedlinburgs architectonische erfgoed staat sinds 1994
op de werelderfgoedlijst van de UNESCO en is het grootste monument in oppervlakte in Duitsland. In
de historische binnenstad met zijn kinderhoofdjes plaveisel, kleine straatjes en pleintjes bevinden
zich ca. 1300 vakwerkhuizen uit acht eeuwen. Aan het marktplein staat het Renaissance raadhuis
met het Roland-standbeeld, zuidelijk daarvan de slotberg met de Romaanse stiftskerk en de
domschat, als getuigen van het Quedlinburger damesinternaat. Ook de Münzenberg met de
Romaanse kloosterkerk St. Maria en in het dal daartussen de Romaanse Wipertikerk, de
naastgelegen abdijtuin en het Brühlpark horen tot het werelderfgoed.
www.unesco-welterbe.de

Duitse Vakwerkroute
De in het jaar 1990 in het leven geroepen “Duitse vakwerkroute” strekt zich uit van Stade aan de Elbe
in het noorden tot aan Meersburg bij de Bodensee in het zuiden. De route leidt naar steden en
gemeentes met bijzondere vakwerkbouw en is in negen deelroutes verdeeld. Over een totale lengte
van 2000km doet deze vakantieroute vele bondsstaten aan: Nedersaksen, Saksen-Anhalt, Hessen,
Thüringen, Beieren en Baden-Württemberg. Aan de regionale deelroute “die Schӧnsten im Norden”
liggen de plaatsen Osterwieck, Halberstadt en Wernigerode. Enkele belangrijke voorbeelden uit de

tijd van de vakwerkbouwkunst zijn het raadhuis in Wernigerode, de schaapsherdershof in Osterwieck
en het Gleimhuis in Halberstadt. Vakwerk uit alle eeuwen, waar u ook naar op weg bent.
www.deutsche-fachwerkstrasse.de

Oranjeroute
De Oranjeroute voert van Amsterdam door Noord- en Midden-Europa terug naar Amsterdam. Deze
is 2400km lang en doorkruist Nederland en negen bondsstaten van Duitsland. De vakantieroute
verbindt steden en gebieden, die met het koningshuis Oranje-Nassau al sinds eeuwen te maken
hebben. Wernigerode is een etappe-doel in deze route.
Gravin Juliana (1506 – 1580) van Stolberg-Wernigerode is de moeder van prins Willem I van NassauDillenburg (prins Willem van Oranje, 1533 – 1584) en rekent men daarmee als oermoeder van het
Nederlandse koningshuis van Oranje-Nassau.
www.oranierroute.de

untere reihe von Spalten im weissen Untergrund

Wegen van Duitse koningen en keizers
In de sporen van keizer Heinrich II doorkruist de Kaiserweg vanuit Bad Harzburg in zuidelijke richting
de hele Harz tot het koningspaleis Tilleda aan de voet van het Kyffhӓuser gebergte. Ter gelegenheid
van de 96e Duitse wandeldag in Wernigerode werd het idee van een geschiedkundig wandelpad
geboren. De bekoring van deze weg ligt in het uitbeelden van de geschiedenis in historische dorpjes
met een burcht, samen met de mooie natuur. De routes leiden langs talrijke historische plekken in
samenhang met de koningen en keizers van de Middeleeuwen. De wegen worden door routewijzers
aangegeven, op bepaalde punten zijn informatieborden aangebracht. De wegwijzers tonen de
gestileerde kroon van Otto I uit het jaar 962.
www.harzregion.de/naturpark
1.Route: Wernigerode – Rübeland  17km
2.Route: Elbingerode – Stiege  21km
3.Route: Rübeland – Klooster Michaelstein  16 km
4.Route: Klooster Michaelstein – Heimburg – Derenburg  12 km
5.Route: Derenburg – Thyrstein (Osterholz) – Goldbach – Langenstein – Halberstadt  17 km
6.Route: Thyrstein (Osterholz) – Glodbach – Regenstein – Bӧrnecke – Westerhausen  14 km
7.Route: Westerhausen – Quedlinburg  8 km
8.Route: Westerhausen – Wendhusen (Thale) – Stecklenberg – Lauenburg  15 km

8a.Route: Westerhausen – Wendhusen(Thale) – Stecklenberg – Gernrode  22 km
9.Route: Stecklenberg – Friedrichsbrunn – Erichsburg – Mӧnchsmühle – Harzgerode  21 km
9a.Route: Stecklenberg – Friedrichsbrunn – Erichsburg – Forsthaus Uhlenstein – Siptenfelde  13 km
10.Route: fehlt der beschreibung..... Siptenfelde – Stiege?? Oder gibt’s hier nichts?
11.Route: Stiege – Birkenmoor – Burgruine Hohnstein – Nordhausen  23 km
12a.Route: Nordhausen – Walkenried – Braunlage/Kӧnigskrug (Kaiserweg bis Kӧnigskrug)  36 km
12b.Route: Braunlage – Bad Harzburg – Goslar – Kaiserweg (Kӧnigskrug bis Bad Harzburg) – >32 km
13.Route: Bad Harzburg – Ilsenburg – Wernigerode  25 km
14.Route: Harzgerode – Dankerode – Questenberg – Tilleda 30km
www.kk-verlag.de

Duivelsmuurpad
De “Teufelsmauer-Stieg” verbindt over 35 kilometer alle bijzondere kenmerken van de rotspartijen
van de duivelsmuur. Als een geregen parelketting trekken de rotsformaties, in een overigens relatief
vlak landschap, de aandacht naar zich toe. De weg voert van de “Gegensteine”, noordwestelijk van
Ballenstedt, via de ” dikke steen” bij Rieder over de Duivelsmuur zuidelijk van Weddersleben naar
Warnstedt. Daar rijgen zich van zuidoost naar noordwest de” Kӧnigstein”, de middenstenen en de
“Papensteine” aanelkaar. Verder naar het noordwesten strekt zich de hoge rotsmuur uit tussen
Timmenrode, met het “Hamburger Wappen” en de “Heidelberg” (331,5 m,) en het hoogste punt, de
“Groβvaterklippen” en daarnaast de” Groβmutterklippen” bij Blankenburg.
Het is een attractieve verbinding tussen het Harzer Heksenpad en het Selketalpad.
www.wanderkompass.de/wanderweg/harz/landkreis-harz-wanderroute-1.html

St. Jacobs pelgrimspad, Saksen-Anhalt
In 1987 riep de Europese raad ertoe op de St. Jacobs pelgrimswegen nieuw leven in te roepen.
Sindsdien zijn er talrijke initiatieven ontstaan om het regionale verloop van de pelgrimsweg te
onderzoeken en opnieuw aan te wijzen. In Saksen-Anhalt voert de St. Jacobsweg van de grens met
Brandenburg bij Jerichow tot aan Freyburg, waar hij op de Via Regia aansluit. Elk jaar gaan ontelbaar
veel mensen om verschillende redenen op weg in de richting van Santiago de Compostella (Spanje).
De stations in de Noord-Oost-Harz zijn:
Schwanebeck – Heilige Altaarsacrament

Huysburg – benediktijner klooster
Halberstadt – dom St. Stephanus
Quedlinburg – St. Johanniskapel
Gernrode – stiftskerk St. Cyriacus
Ballenstedt – St. Elisabeth
www.jakobusweg-sachsen-anhalt.de

Lange afstandspad E11
Het Europese langeafstandspad E11 is een west-oost-weg, die precies 2500km lang is en in wezen
door laagland voert. Hij begint in Scheveningen in Nederland en gaat naar Olsztyn (Allenstein) in
Polen. De Harz bereikt hij via Bad Gandersheim en Seesen. Van daaruit gaat het verloop over de
“Lindtalskopf”,het “ Innerste “stuwmeer, Goslar, Bad Harzburg, Ilsenburg, Wernigerode,
Blankenburg, Rosstrappe, Thale, Gernrode, Ballenstedt via Wippra naar de Lutherstad Eisleben.
Daarna gaat hij in de lage delen van de Saale en de Elbe verder.
http://de.wikipedia.org/wiki/europ%C3%A4ischer_Fernwanderweg_E11

Romeweg van abt Albert von Stade
De reis naar de paus in Rome leidde de abt Albert von Stade in het jaar 1236 over een 3500km lange
voetmars door meer dan 20 Duitse steden. In een door hem geschreven kroniek van de
wereldgeschiedenis, de “Stader Itinerar”, staat een beschrijving van de weg met pelgrimsoorden.
Dankzij de ondersteuning van vele projectpartners is tegenwoordig de gehele wegplanning van de
Romepelgrimsweg door de Noord-Oost-Harz en door heel Saksen-Anhalt klaar. Vanaf Hornburg
komend kruist de pelgrimsweg bij “Kleinen Fallstein” de grens tussen Nedersaksen en Saksen-Anhalt,
loopt dan door de pelgrimsoorden Wernigerode en Hasselfelde, steekt in het dal van de Behre de
grens tussen Saksen-Anhalt en Thüringen over en voert verder naar Nordhausen.
Informatie bij de “Fӧrderverein Romweg Abt Albert von Stade e.V”
www.viaromea.de

Harzer Kloosterwandelpad
Over 64km door de Harz

Op het Harzer Kloosterwandelpad ontspannen zich lichaam en geest. Daar vindt u rust en
ontspanning op een wandeling midden in de natuur tussen de kloosters Drübeck, Ilsenburg,
Wӧltingerode en Grauhof bij Goslar.
De geliefde wandelweg kent sinds 2011 een uitbreiding van Ilsenburg via Wernigerode verder naar
Blankenburg, naar het klooster Michaelstein, en tenslotte naar klooster Wendhusen in Thale. De weg
loopt gelijk met de Harzer Grensweg en de Europese langeafstandsroute E11
www.harzer-klosterwanderweg.de

Letzte Spalte im grünem Hintergrund, Harzer Wanderwege
Kwaliteitsweg van “Wanderbares Deutschland”

Harzer Heksenpad
Het Harzer Heksenpad is een gemeenschappelijk project van het Harzer toeristenverbond en de
“Harzklub e.V”. Het pad doorkruist de Harz met een lengte van 97 km van west naar oost (natuurlijk
mag omgekeerd ook) en wordt als hoofdwandelroute met meer dan regionale betekenis aangeduid.
De hoofdroute van deze “Harzer-Hexen-Stieg” verloopt als volgt: Ostenrode – Buntenbock – Altenau
– Torfhaus – Brocken – Drei-Annen-Hohne – Kӧnigshütte – Altenbrak – Treseburg – Bodetal – Thale.
Tussen Kӧnigshütte en Altenbrak zijn er 2 alternatieven:
a)Hasselfelde – Kӧhlerhütten – Altenbrak – Thale
b)Rübeland – Wendefurth – Altenbrak – Thale
Wie om de Brocken heen wil lopen, wandelt vanaf Torfhaus langs St. Andreasberg via Braunlage naar
Kӧnigshütte.
www.harzer-hexen-stieg.de

Harz

Harzer Grensweg
Veertig jaar waren de Harz en het Harzvoorland door een onoverkoombare grens gedeeld. Het
IJzeren Gordijn spleet het leven en de leefruimte van een 1000 jaar oude regio. Hij scheidde zowel
families als wegen en landschappen. Talrijke biotopen, zoals de Steppeheuvel bij Osterwieck, de
bosweiden bij Benneckenstein of de bergbossen en veengebieden rondom de Brocken waren niet
toegankelijk. Op die manier, van mensen verstoken, hebben zich vele planten en dieren kunnen
handhaven.
De Harzer Grensweg voert via een afwisselende wandelroute langs de voormalige grens over de
“Groene band” vanaf grenswachttoren Rhoden (Osterwieck) naar het grenslandmuseum Tettenborn

(Bad Sachsa). De themaweg is 91,5 km lang. De route is met het logo “Grünes Band” op een witte
ondergrond aangegeven.
www.gruenes-band-harz.de
www.harzinfo.de/natur/gruenes-band/der-harzer-grenzweg

Selketalpad
Het Selkedal te voet beleven, betekent van pure natuur genieten, afwisselende landschappen
bewonderen en levendige geschiedenis leren kennen. Van Stiege naar Quedlinburg voert de weg
langs ruïne “Burcht Anhalt” ( de stamburcht van het geslacht Anhalt), langs kasteel Falkenstein en
ook langs de voormalige residentie, slot Ballenstedt met zijn heerlijk barokke tuin en het graf van
graaf Albrecht de Beer.
Bepaalde delen van het pad lopen langs het meest romantische deel van de Harzer smalspoorbaan.
Mensen met interesse in techniek komen bij een bezoek aan het industriemuseum “Carlswerk”of aan
het mijnmuseum “Grube Glasebach” aan hun trekken.
Het verloop van het Selketalpad:
Stiege – Güntersberge – Harzgerode (Alexisbad) – Harzgerode (Mӓgdesprung) – Meisdorf –
Ballenstedt – Gernrode – Bad Suderode – Quedlinburg.
www.selketal-stieg.de of www.selketalinfo.de

Harzer wandelspeldje
Het project “Harzer Wandernadel” (wandelspeldje) werd in 2005 in het leven geroepen met als doel
een toeristisch aanbod voor wandelliefhebbers te doen. Zo kwamen er 222 gewone en 6 bijzondere
stempelplekken in een van de gevarieerdste wandelgebieden in Duitsland – de Harz. De precieze
plaatsen en geldigheid van de bijzondere stempels kan men jaarlijks in het infoblad “HW AKTUELL”
lezen. Zo gaat het:
1. Wandelpas halen.
2. Stempels verzamelen en de Harz ontdekken.
3. Wandelpas inleveren en ter herinnering en beloning het Harzer wandelspeldje opsteken.
Gezond oud worden in de Harz e.V
info@HarzerWandernadel.de
www.gesund-im-harz.de
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Geselecteerde Brockenbestijgingen
Vanaf: Wernigerode
-Via hotel Steinerne Renne
Lengte : ca. 14km (circa 850m hoogteverschil te overbruggen)
Duur: ca. 4,5 uur
Wegwijzers: doorlopende markering , rode stip in een driehoek
Route: Hasserode/Floβplatz. Steinerne Renne, Hanneckenbruch (Molkenhaus-Chaussee), linksaf de
Hӧllenstieg in tot aan de Glashüttenweg, rechtsaf, Brockenstraβe volgen tot aan de top.

-Via het Thumkuhlental, Glashüttenweg
Lengte: ca. 18 km (ca. 850m hoogteverschil te overbruggen)
Duur: ca. 5 uur
Wegwijzers: verschillende
Route: Hasserode/Floβplatz, Drӓngetal, Lossen-monument, Thumkuhlental (geologisch leerpad),
Ellenbogenchaussee (hut van de bergwacht), Glashüttenweg (Harzer Heksenpad), Brockenstraβe tot
aan de top.

-Via de Armeleuteberg, Drei-Annen-Hohne
Lengte: ca. 22 km (ca. 870m hoogteverschil te overbruggen)
Duur: ca. 6 uur
Wegwijzers: verschillende
Route: Wernigerode (Westerntor), Salzbergtal, Die Winde, Fӧrsterplatz ( in de buurt van het pension
Armeleuteberg), Hüttenstieg tot aan Drei-Annen-Hohne, Glashüttenweg, Brockenstraβe tot aan de
top.

Vanaf Schierke
-Via het Eckerloch

Lengte: ca. 6 km ( ca. 500m hoogteverschil te overbruggen)
Duur: ca. 2 uur
Wegmarkering: doorlopende wegwijzers met groen kruis in vierkant
Route: door het plaatsje Schierke steeds rechtdoor op de Brockenstraβe. Bij het waterwerk rechtsaf,
Brockenstraβe weer kruisen, Eckerlochpad volgen, daarna weer Brockenstraβe tot de top.

-Via de Oude Bobsleebaan
Lengte: ca. 7 km (ca. 500m hoogteverschil te overbruggen)
Duur: ca. 2 uur
Wegwijzers: verschillend
Route: het plaatsje Schierke rechtdoor lopen. Bij de jeugdherberg rechtsaf, Neuer Weg, Alte
Bobbahn, Brockenstraβe, na 800m links doorsteek maken (bosweg), dan verder via de Brockenstraβe
naar de top.

Vanaf Ilsenburg
-Via de Ilsewatervallen, Hirtenstieg
Lengte: ca. 12 km (ca. 850m hoogteverschil te overbruggen)
Duur: 4 uur
Wegwijzers: rode balk en groene balk in een vierkant
Route: dorpseinde Ilsenburg (Ilsetal), bij splitsing Plessenburg rechtdoor, dan links afbuigen Bremer
Weg op (Ilsewatervallen), Stempels Buche, Hermannsklippen, links omhoog op de Hirtenstieg tot aan
de top (zeer steile weg, prachtige panorama’s).

-Heinrich-Heine-Weg rondwandelweg
Lengte: ca. 26 km (ca. 800m hoogteverschil te overbruggen)
Duur: ca. 6 – 8 uur
Wegwijzers: groene balk in een vierkant
Route: Blochhauer (dorpseinde Ilsenburg), Ilsetal,bij splitsing Plessenburg rechtdoor, dan links de
Bremer Weg op (Ilsewatervallen), Stempels Buche, Hermannsklippen, links omhoog op de Hirtenstieg
tot aan de top. (zeer steile weg, heerlijke panorama’s), Brockenchaussee, gelber Brink, Ilsetal,
Ilsenburg

Vanaf Torfhaus
-Via de Goetheweg
Lengte: ca. 10 km (ca. 500m hoogteverschil te overbruggen)
Duur: ca. 2.5 uur
Wegwijzers: rode stip in een driehoek, Harzer-Hexen-Stieg
Route: Torfhaus (dorpseinde richting Braunlage), linksaf de Goetheweg in, Quitschenberg,
Eckersprung, voormalige grens met de DDR, langs de spoorbaan tot de Brockenstraβe, daarop verder
naar de top.
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Legenda
Districtsgrens
Autobaan
Grote verkeersweg
Hoofdweg
Kleine B-weg
Spoorbaan
Smalspoorbaan
Vier Zeichen rechts davon:
Stadje
Meer
Rivier
Bosgebied
Sechs Zeichen für interessante Wege/Orte
Romaanse Route
Gartentrӓume

UNESCO werelderfgoed
Duitse Vakwerkroute
Oranjeroute
Harzer kloosters

Wandelroutes
Harzer Heksenpad
Harzer Grensweg
Selketalpad
Europese langeafstandspad E11
St. Jacobs Pelgrimsweg
Romeweg van abt Albert von Stade
Duivelsmuurpad

Fietsroutes
Europa fietsroute R1/D3
Aller-Harz fietsroute
Harzrondweg
Harzvoorland fietsroute
Holtemme fietsroute
Ilse fietsroute

Geselecteerde Fietsroutes
De Noord-Oost Harz beschikt over een fietswegennet, dat in het verkeersplan van Saksen-Anhalt
speciale aandacht verdient. Deze routes maken gevarieerde cultuurlandschappen, maar ook unieke
land- en stadsgezichten en belangrijke bezienswaardigheden toegankelijk. In de hier afgebeelde kaart
is vanwege de overzichtelijkheid slechts een selectie van deze fietsroutes opgenomen. Door het reliёf
van het landschap en vanwege enkele moeilijke weggedeelten op natuurlijke, onverharde
ondergrond vragen deze wegen meestal wel een zekere conditie. Bij fietsroutes met kleine kinderen
of met veel bagage dient men hier rekening mee te houden. Verre routes zijn voor racefietsen of
fietsaanhangers niet geschikt. Voor het juiste verloop van de routes zijn er fietskaarten in de handel.
Daar zijn ook ook nog andere regionale fietsroutes te vinden, zoals de “MobiHarz”of “Radfahren am

grünen Band”. Naast fietsroutes beschikt de regio Harz ook over aangegeven Mountainbikeroutes,
die tot het net van de “Volksbank Arena Harz” behoren.
De hoofdader van het toeristische fietsverkeer in de Noord-Oost-Harz is de internationale Europese
fietsroute R1. Deze lange-afstandsroute is samen met de D3-route onderdeel van het Duitslandbrede fietsroutenet. Vanuit Niedersaksen komend, steeds langs de Harzrand fietsend, doorkruist de
R1 de Noord-Oost- Harz over een lengte van 78 km. Ten noorden van Reinstedt voert de R1 verder in
het naburige Salzlandgebied. Een groot aantal toeristisch belangrijke bezienswaardigheden en mooie
Harzplaatsjes zijn langs de R1 als parels aanelkaar geregen. De Harzrondweg verloopt vanuit het
westen komend tot aan de Konradsburg bij Ermsleben op het tracé van de R1, buigt daar echter naar
het zuiden af in de regio Mansfeld-Südharz. Vanuit het noordoosten komen doorkruist de AllerHarzroute, kronkelend over 70 km lengte, het noordelijk Harzvoorland en komt bij Gernrode op de
R1 uit. Het bosgebied Huy, de districtshoofdstad Halberstadt en de werelderfgoedstad Quedlinburg
worden op die manier met elkaar verbonden. Een verbinding tussen de R1 en de Aller-Harzfietsroute, maar ook tussen de steden Wernigerode en Halberstadt wordt gevormd door de
idyllische, 15 km lange Holtemme fietsroute, die langs het gelijknamige riviertje loopt. De op dit
moment slechts gedeeltelijk bewegwijzerde Harzvoorland fietsroute verbindt over een lengte van
bijna 50 km de bosgebieden van Fallstein en Huy en stuit in de buurt van het klooster Huysburg op
de Aller-Harz fietsroute. De ca. 26 km lange, uit Hornburg (Niedersaksen) komende Ilse fietsroute
kruist bij Osterwieck de Harzvoorlandroute en mondt bij Ilsenburg uit in de R1.
Geselecteerde internet websites:
www.radnetz-deutschland.de/d-routen/d-route-3.html
www.euroroute-r1.de/Gesamtstrecke/Deutschland/Sachsen-Anhalt/Details/Strecke/K183.htm
www.euroroute-r1.de/R1/DE/Gesamtstrecke/Deutschland/Sachsen-Anhalt/Ostharz-bisSaale/Tourentipps/K370.htm
www.wernigerode-tourismus.de
www.ilsenburg-tourismus.de/Aktivurlaub/Radtouren_am_gruenen_band/208,134.html
www.stadt-osterwieck.de/radtouren/blog
www.harzinfo.de/themen/aktiv-im-sommer/radwandern
www.volksbank-arena-harz.de

